
 
 
Het voorbije jaar heeft zich gekleurd met veel bloed en tranen. Wat zal 2016 ons 
brengen? Komt er vrede, of hopelijk een wapenstilstand? Een georkestreerde 
wereldwijde financiële hervorming?  In hoeverre kunnen wij nog vertrouwen op de 
hedendaagse berichtgeving? Voor alle zekerheid zullen wij ons laten leiden door de 
ware Bijbelse profetieën, het woord van God, en daar staan geen leugens in! 
 
Parijs werd plots wakker na enkele bloedige terreuraanslagen, wereldleiders kwamen als  
troost Frankrijk bezoeken. Doch wanneer Israël meer dan 3000 terreuraanslagen te 
verwerken kreeg, dan slaapt de heidenwereld verder of de V.N. kent kritiek op Israël, 
maar niet op: ISIS en andere landen. Is de God van Israël in slaap gevallen? Zal Hij 
niet reageren zoals in de geschiedenis vroeger?  
 

3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. 

Psalm 121 
Neen, God heeft zijn volk niet vergeten, al zijn er die nog in fabels geloven. God is 
werkzaam en zegt wat hij zal doen:  
 
2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen 
worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van 
de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de 
stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te 
strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; (Zach.14) 
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In 2015 werden er drie grote coalities gevormd door ongeveer zeventig landen in strijd 
tegen “terrorisme”. Momenteel zoeken deze nog naar eigen doelen. Zal het einddoel 
van I.S. een aanval zijn op Israël, en komt er dan een vredesverbond onder leiding 
van de komende Antichrist? Wij stellen ons de vraag of de hedendaagse wereldleiders 
nog logisch kunnen denken? De Bijbel leert ons dat ze zwaar onder invloed zullen 
komen van demonische machten!  
 

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek 
van het beest en uit de mond van de valse profeet 

drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 
14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen 
doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele 
wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de 

grote dag van de almachtige God. Openbar.16 

Wij lezen over drie duivelse geesten, welke je kan horen spreken door mensen. (zoals 
bij schizofrenie) Wij zoeken naar de draak? Rusland, China? Het beest kan best een 
nieuwe vorm zijn van de EU, en de valse profeet is duidelijk het Vaticaan. Ook het 
Vaticaan riep enkele dagen geleden op tot oorlog. (angst) I.S. zoekt en vecht voor de 
oliebronnen op in Libië, en kijkt volgens de laatste bronnen naar Sicilië! (Wij 
verwijzen naar een studie van openbaring 18 op https://biblespace.wordpress.com/. 
 
Waarom zal alles zich opnieuw richten naar Israël, en dit zoals in de vorige 
wereldoorlogen, waarvan men niets wil leren.  
 

Jezus gaf de reden aan zijn volk: 
 

17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 
18 Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer 

dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het 

hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld 
niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, 

daarom haat u de wereld.Joh.15 
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